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STRAZUN
JUTRI
O razstavi

Razstava in izvedba različnih anket med ljudmi o doživljanju
Stražuna in pogledu na kakovosti, probleme in možne
izboljšave je eden izmed projektov Skupne občinske uprave
Maribor, Skupne službe varstva okolja. Pobuda za razstavo
se je porajala na delovnem obisku župana Mestne občine
Maribor z ekipo v MČ Tezno, spomladi 2021.
Razstavo je v imenu Mestne občine Maribor organizirala
Skupna občinska uprava Maribor, Skupna služba varstva
okolja, ob pomoči zunanjega izvajalca Studio TSK Maribor.
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Aktivnosti pri pripravi vprašalnika in razstave so tudi del
vsebine mednarodnega projekta Biodivercities Maribor, v
katerem sodeluje dr. Tanja Simonič Korošak kot ekspert pri
Evropski komisiji za področje krajinske arhitekture in zelene
infrastrukture.
Anketa in razstava o Stražunskem gozdu sta povezani tudi
z izvajanjem mednarodnega projekta “Prihodnja mesta
jugovzhodne Evrope” v Mariboru (Future Cities of South East
Europe, 2020–2022), ki ga financira EIT Climate-KIC in ga
podpira tudi Mestna občina Maribor.
Cilj priprave razstave je bil ugotoviti kakšne so potrebe in
zahteve na območju Stražunskega gozda, kako uporabniki
poznajo gozd in kaj menijo, da so največji problemi. Prav
tako je namen razstave seznaniti širšo javnost z nekaterimi
dosedanjimi ali trenutnimi aktivnostmi, ki potekajo na
območju gozda.
Pri pripravi razstave smo na različne načine in ob različnih
priložnostih vključili širšo javnost. Mnenja smo pridobili na
sprehodih in razgovorih s sprehajalci, ter na dogodku kot je
‘Vse živo v Stražunu’. Izpeljali smo tudi spletni vprašalnik o
tem kako ljudje danes doživljajo Stražunski gozd in kakšne
so želje v zvezi z njim za prihodnost. Iskali smo odgovore
na vprašanja o razumevanju potreb in želja uporabnic in
uporabnikov Stražunskega gozda, ter pridobili predloge za
morebitne spremembe.
Rezultati bodo v pomoč pri nadaljnjih korakih o varovanju
Stražuna, njegovem urejanju in upravljanju, zagotavljanju
ustreznih rab, reševanju prostorskih problemov ter pogledov
na prostor s strani različnih deležnikov, kot so vsakodnevni
uporabniki gozda, upravljavci in lastniki gozda.
O Stražunu so nastale že številne študije in raziskave, ki so

dobra podlaga za prenovo in revitalizacijo prostora. Rezultati
ankete pa omogočajo vpogled v današnje gledanje ljudi na
ta prostor.

O Strazunskem gozdu
Stražunski gozd je mestni gozd v JV delu Maribora oziroma
na skrajnem severnem delu Dravskega polja in ga razen
na skrajnem vzhodnem delu z vseh strani obdaja pozidava
oziroma prometna infrastruktura. Obsega približno 154
hektarjev.
Večji del Stražuna leži v mestni četrti Pobrežje, manjši del pa
v četrti Brezje - Dogoše - Zrkovci. Na južnem robu se stika z
mestno četrtjo Tezno.
L eta 1992 je bilo območje Stražunskega gozda razglašeno
za naravni spomenik z Odlokom o razglasitvi naravnih
znamenitosti na območju občine Maribor (MUV 17, 1992).
Stražun je bil ovrednoten kot parkovni gozd z izjemno
poudarjeno rekreacijsko, ekološko-izravnalno in krajinskooblikovno funkcijo. Stražun je tudi oblikovana in ekosistemska
naravna vrednota lokalnega pomena. Prav tako Stražunski
gozd sodi med gozdove s posebnim namenom. Za območje
Stražuna so bile v preteklosti izdelane različne prostorske
zasnove, preveritve, ideje ter načrti prenov posameznih delov.
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Legenda o Strazunu
Gozdovi imajo zaradi različnih dogodkov ali rab poseben
pomen v kolektivnem spominu ljudi. Stražunskemu gozdu
so dajali še poseben simbolni pomen. Menda naj bi ta
prostor predstavljal tudi točko spoštovanja in čaščenja že
v predkrščanski dobi. Leta 1867 je v časniku Slovenski
gospodar znani slovenski duhovnik, pedagog, pisatelj,
etimolog in zgodovinar Davorin Trstenjak zapisal: ‘Poganski
(ajdovski) stanovniki so v borovju, ktero se sedaj veli Stražun,
častili boginjo Maro ali Moro (Morana, op.p.), bila je boginja
nevihtnih oblakov, pomora in smrti, zato se je hosta velela
Marinbor, tam so stražili ajdovski duhovniki in njej na čast
ogenj kurili. Sedaj še ljudstvo pravi, da je tam stalo staro
mesto, ktero pa se je pogreznulo, ko je Drava, ktera je prvlje
tekla mimo Lembaha - Limbuša in Vindenave - gradu Betnava
- se sem vrgla. Bregovje in rečišče se še sedaj pozna’.
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